Vereniging Scouting Pieter Maritz

Contributiereglement
1. Lidmaatschap
Iedereen die de doelstelling van Scouting Nederland en de doelstelling en signatuur van
Scoutinggroep Pieter Maritz onderschrijft kan lid worden van de groep en wordt hiermee
automatisch ingeschreven als lid van Scouting Nederland.
2. Aanmelden lidmaatschap
a Iedereen die zich als lid van de groep aanmeldt is de eerste vier opkomsten aspirant-lid
1) Het aspirant-lid is niet contributieplichtig;
2) Het aspirant-lid heeft gedurende de eerste vier opkomsten de mogelijkheid zich te
oriënteren binnen de speltak en kan zonder opgaaf van reden besluiten in deze periode
van zijn lidmaatschap af te zien;
3) De leiding van de speltak waartoe het aspirant-lid behoord, beoordeeld het aspirant-lid
gedurende de eerste vier opkomsten.
b De groep maakt gebruik van een inschrijfformulier. Dit formulier is op aanvraag verkrijgbaar bij
de leiding van de speltakken en bij de penningmeester van de vereniging.
c Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier
te retourneren bij de leiding van de speltak.
d Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft (de ouder/verzorger van) het lid
toestemming om de gegevens op het inschrijfformulier op te nemen in de ledenadministratie
van Scouting Nederland.
e Het lidmaatschap gaat in op het moment dat het aspirant-lid na vier opkomsten heeft
aangegeven lid te willen worden, tenzij het aspirant-lid met de leiding van het speltak een
andere datum is overeengekomen. Vanaf het moment van lidmaatschap is het lid
contributieplichtig.
f
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft het lid of zijn wettelijke
vertegenwoordiging te kennen dat hij op de hoogte is van de bepalingen van dit
contributiereglement welke samen met het inschrijfformulier wordt uitgereikt.
g Aspirant leden die lid willen worden van Stam AFS dienen een Scouting verleden te hebben
en lid te zijn geweest van de groep.
h Lidmaatschap loopt in beginsel van 1 september t/m 31 augustus (het schooljaar)
3. Wijzigen gegevens lid
a Leden zijn verplicht wijzigingen van hun naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail en
bankrekeningnummer te melden aan de leiding van de speltak. Leden kunnen de gegevens
ook zelf wijzigen in de online ledenadministratie van Scouting Nederland – Scouts Online.
b Eventuele kosten die door de vereniging worden gemaakt om gegevens te achterhalen,
kunnen op de leden worden verhaald
4. Einde lidmaatschap
a Het lidmaatschap eindigt bij sterfgeval of opzegging.
b Het lidmaatschap wordt in beginsel aangegaan voor een seizoen (1 september t/m 31
augustus het jaar daarop).
c Opzegging van het lidmaatschap
1) Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door het desbetreffende lid, dan
wel zijn wettelijk vertegenwoordiger, mits schriftelijk en met in achtneming van een
opzegtermijn van 4 weken.
2) Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot vier
week na de datum van opzegging.
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3) Niettemin kan een lid met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap opzeggen indien
redelijkerwijs van de deelnemer niet gevergd kan worden het lidmaatschap voort te laten
duren;
a) verhuizing buiten de woonplaats;
b) overlijden;
c) andere door het groepsbestuur te bepalen relevante redenen.
4. Contributie
a Alle jeugdleden (incl, UFO) en leden van stam AFS zijn contributie plichtig. Contributie van
leidinggevenden en bestuursleden (niet behorend tot de stam) aan Scouting Nederland en
Regio Neder Veluwe wordt door de vereniging voldaan.
b Het innen van de contributie geschiedt in beginsel per automatische incasso. Rond de 15e
van de lopende maand zal de contributie worden afgeschreven. Leden die een machtiging
hebben afgegeven voor automatische incasso, moeten zorgen voor voldoende saldo op de
rekening waarvan op deze datum de contributiegelden mogen worden afgeschreven.
c Indien een lid of diens vertegenwoordiger op een andere wijze wenst te betalen kan de
vereniging hiervoor administratiekosten in rekening brengen (max. 10% van het contributie
bedrag)
d De penningmeester van de vereniging int de contributie
e De contributie wordt per maand geïnd. De jaarcontributie is gelijk aan 12x de
maandcontributie.
f
Betalen van de jaarcontributie bij vooruitbetaling is mogelijk
g De penningmeester van de vereniging maakt jaarlijks in november de begroting op, waarna de
groepsraad de uiteindelijke contributie voor het komende jaar bepaalt.
h Bij overvliegen wordt vanaf 1 november het contributiebedrag van de nieuwe speltak
geïncasseerd.
5. Ontheffing, gedeeltelijke ontheffing
In bijzondere gevallen van financiële problemen bij een meerderjarig lid, of bij ouders/verzorgers
van een jeugdlid willen we u aanmoedigen zo snel mogelijk contact op te nemen met de
penningmeester of voorzitter van het bestuur. In dergelijke gevallen bestaat vaak de mogelijkheid
voor een regeling voor (gedeeltelijke of tijdelijke) ontheffing van het betalen van contributie, te
beoordelen door het groepsbestuur.
6. Hardheidsclausule
Restitutie van contributiegelden wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen om
zwaarwegende redenen, ter beoordeling aan het groepsbestuur.
Als zwaarwegende redenen gelden ondermeer een langdurige blessure of langdurig verblijf buiten
de gemeente. Hierbij wordt als algemene lijn een periode van meer dan 2 maanden aangehouden
worden, waarin men niet in staat is geweest aan de wekelijkse activiteiten deel te nemen.
De penningmeester kan in een dergelijk geval verzoeken om de noodzakelijke bewijslast.
Het rekeningnummer van Vereniging Scouting Pieter Maritz: NL44RABO0104961023
De penningmeester is bereikbaar via penningmeester@pietermaritz.nl
Contributie per 1 januari 2015 (in euro’s)
Speltak

Contributie per maand

Welpen
Verkenners
Rowans
Stam Ufo
Stam AFS

€ 12,00
€ 14,00
€ 15,50
€ 13,50
€ 13,50
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Opbouw
Vereniging
€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50

Speltak
€ 2,50
€ 4,50
€ 6,00
€ 4,00
€ 4,00

